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Název práce: Adaptace městského prostředí na klimatické změny 

Autor práce:  Kateřina Kührová 

Oponent práce: Ing. Miroslava Pumprlová Němcová 

Popis práce: 

Bakalářská práce obsahuje celkem 67 číslovaných stran textu. V teoretické části se studentka věnuje 
tématu dopadu klimatických změn na městská prostředí, v navazujících kapitolách představuje 

možnosti adaptačních opatření, která se využívají v zahraničí i tuzemsku. Podrobně jsou pak popsány 
dva typy konkrétních opatřeních aplikovaných ve městě Brně: zelená střecha a speciální typ městské 
buňky; na kterých probíhalo řešení praktické části bakalářské práce. Teoretická část bakalářské práce 

je přehledně zpracovaná, často jsou citovány zahraniční studie a celý text má jasnou logickou 
strukturu i kvalitní odbornou úroveň. Navazující 5. kapitolu bakalářské práce lze řadit již do praktické 
části, prezentuje totiž výsledky sociologického průzkumu, který byl studentkou proveden za účelem 

zjištění vztahu veřejnosti ke konkrétnímu adaptačnímu opatření. Nejobsáhlejší kapitolou doplněnou 
o množství grafů je vlastní měření a vyhodnocení meteorologických veličin, které probíhalo na třech 
stanovištích v městě Brně. Studentka porovnává především vývoj teplot v letních měsících 

v lokalitách konkrétních adaptačních opatření s výsledky měření z meteorologické stanice ÚVHK 
FAST v Brně.  Závěrečná kapitola práce je diskusí k výsledkům měřením s uvedením konkrétních 
závěrů, které shrnují přínosy bakalářské práce. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

V kapitole 3 Adaptační opatření v ČR i v zahraničí uvádíte členění do tří základních skupin: 3.1 Systémy 
vertikální zeleně, 3.2 Městský strom CityTree a 3.3 Zelené střechy.  Existují ještě další typy adaptačních 

opatření, která se dají ve městech využít, nebo všechny další lze zařadit pouze do vámi uvedených 
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skupin?  Znáte například ještě nějaký podobný konkrétní adaptační prvek či prototyp, jakým je 
městský strom CityTree z dílny berlínského studia? 
 

Myslíte si, že by prvek městského stromu CityTree mohl najít uplatnění i v České republice? Jakým 
způsobem je dodávána vodní vláha vegetaci v tomto konkrétním řešení? 
 

Výsledky kapitoly 5 Vztah veřejnosti k adaptačním opatřením – sociologický průzkum, jsou velmi 
zajímavé a možná by si zasloužily větší prostor v samotné bakalářské práci. Jakou formou průzkum 
probíhal? Máte k dispozici i zpětnou vazbu od dotčených orgánů, např. magistrátu či městských částí, 

k takovýmto formám adaptačních opatřeních ve městě Brně? 
 
Proč jste si pro porovnání vývoje teplot na dvou vybraných adaptačních opatřeních vybrala právě 

data získaná z meteorologické stanice Fakulty stavební?   
 
Byla zelená střecha v areálu Otevřené zahrady Nadace Partnerství zavlažovaná?  

 
Při porovnání výsledků teplot ze třech sledovaných lokalit je zajímavé zjištění, že na zelené střeše je 
během dne dosaženo v průměru vyšších teploty, než je tomu na meteorologické stanici FAST. Jaké 

mohou být příčiny tohoto jevu? Je nějaké vysvětlení uvedeno i ve studii od kolektivu autorů Solcerova 
et al., 2016, na kterou se v diskusi odkazujete? 
 

Práce má výbornou jazykovou i stylistickou úroveň, grafická úprava je také na velmi dobré úrovni, 
přesto bych chtěla upozornit na opakující se chyby v zápise číslovek a jejich jednotek, které trochu 
snižují kvalitu prezentovaných výsledků. Je rozdíl, pokud zapisujeme číslovku jako 10 % (deset 

procent) nebo 10% (desetiprocentní). Tento typ chyby se opakuje v celém textu bakalářské práce u 
všech typů fyzikálních veličin (např. na straně 25; 33; 34 atd.). Pozor také na zápis desetinných čísel, 
v technickém textu by měl být ujednocen systém zaokrouhlení na desetiny, setiny apod., viz např. str. 

54; 55 atd.  
 
I přesto, že jsou seznamy tabulek a obrázků nepovinnou součástí závěrečných prací, bylo by vhodné 

tento seznam pro lepší přehlednost doplnit, obzvláště v případě, že obsahuje takové množství 
grafických příloh jako je tomu ve vašem případě. 

Závěr: 

Předložená bakalářská práce je zpracována na velmi aktuální téma, které se zabývá adaptací 
městského prostředí na klimatické změny. Práce má reálný přesah do praxe, po formální i odborné 
úrovni je zpracovaná srozumitelně a přehledně, praktická část obsahuje vlastní měření  

s uvedením konkrétních závěrů. Cíle bakalářské práce byly studentkou splněny. K práci mám pouze 
drobné připomínky, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm A/1. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  4. června 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


